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Che på Kuba
Sammanfattning ur ”Ernesto Guevara, också känd som Che”
Biografi av Paco Ignacio Taibo II, utgiven 1996

Sent den andra januari kom Che Guevara med sin 
trupp fram till Havanna, som då redan var i be fri
elserörelsenshänder.CheficktahandomCabaña
fäst ningen vid Havannabuktens inlopp. Där fanns 
3.000 Batistasoldater som alla hade givit upp. I 
ettkontorträffadeChepåensoldatsomsattoch
skrev maskin. Che frågade: Har du deltagit i strid? 
– Nej, jag är kontorist, svarade soldaten. – Har du 
torteratnågon?MannennekadetilldettaochChe
anställde honom som sekreterare. Deras vägar 
skil des sedan först efter fem år.

I slutet av januari kom Hilda Gadea till 
Havanna med deras dotter Hildita 3 år. Men Che 
hade träffat en annan kvinna under befrielsekriget, 
AleidaMarchsomhansedangiftesigmedijuni
1959ochfickfyrabarnmed:Ernesto,Aleidita,
CamiloochCelia.

Den7januaristiftadedennyaregeringenen
lag som gav kubanskt medborgarskap åt dem som 
varavutländskbördochsomhaftmajorsgradi
rebellarmén i minst ett år. Det fanns ingen annan 
än Che. 

Ijanuarikomocksåtvåjournalisterfrån
ArgentinaochUruguaysomtillsammansmed
Che grundade Prensa Latina, som skulle bli den 
storakubanskanyhetsbyrån.CheochCamilo
grundadeocksåVerdeOlivo,dennyaförsvars
maktens tidskrift där Che skrev många artiklar 
under de kommande åren. 

Che var inte med i den revolutionära regeringen 
de första åren, men hade viktiga uppdrag när 
detgälldeuppbyggnadenochutbildningenav
den revolutionära armén, som skulle e rsätta den 
upplösta Batistaarmén.

IjuniskickadesCheocksåutivärldensom
företrädarefördetnyabefriadeKubaföratt
knytakontakteriAfrikaochAsien.Hanreste
tillEgyptenochträffadeNasser,tillIndienoch
träffadeNehruochIndiraGandhi,tillBurma,
Thailand, Japan, Indonesien där han talade med 
Sukarno,tillSingapore,Malaysia,Pakistan.
Resan avslutades efter nästan tre månader med 
JugoslavienochTito.

Förutom sina uppdrag som befälhavare på La 
Cabañaochchefförarménsutbildningsavdelning
fickChevidhemkomstenocksåuppdraget
somchefförJordreforminstitutets
industrialiseringsavdelning. Jordreforminstitutet 
hade bild ats i samband med att den första 
jordreformen genom fördes i maj samma år. Men 
där blev han inte lång varig. 

I slutet av november blev Che kubansk 
medborgareochdagenefterutnämndtill
Riksbankschef.DetharberättatsattFidel
Castro under ett möte frågade om det fanns 
någonekonom(economistapåspanska)bland
kamraterna.OchCheräckteupphanden.Han
hadesmåsovitochtrottattFidelfrågadeomnågon
varkommunist(comunista).Ochsåblevhan
Riksbankschef.USA:sambassadörpåKuba,som
tidigare ansetts vara den verklige makthavaren, 
protesterademotutnämningenochföreslogtre
egnakandidater.Hanfickinteensnågotsvar.

Che bad en av sina medarbetare från 
Jordreforminstitutet att komma med över till 

Che Guevara med sin andra hustru Aleida March
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Riksbanken. – Men jag vet inget om bankaffärer, 
protesteradehan.–Intejagheller,ochjagskavara
chef.Närrevolutionenbehöverenfårmanställa
upp,lärChehasagt.KontrollenöverRiksbanken
varavgörandeförattstoppavalutaflykten,
valutaspekulationenochkorruptioneninom
bankvärlden. 

Föratttvingadennyakubanskaregeringen
attföljaUSA:sviljaskarUSAnerimportenav
sockersomvarKubasviktigasteexportprodukt
ochförsvåradeförKubaattfålånutomlands.
USAbörjadeocksåijanuari1960attförbereda
eninvasionavKubaochläggauppplaner
försystematiskasabotagemotdetkubanska
näringslivet.MassmediaiUSAbörjadeocksåmer
ochmerbeskrivaChesom”denrödediktatorn
bakomFidel”.

Den13oktober1960förbjödUSAallhandel
medKuba.InträddeiställetSovjetunionenoch
erbjödsigattköpasockerochsäljaoljatillKuba.
Chehystetillenbörjanstoraförhoppningar
omSovjetunionenochfickiuppdragattresa
tillSovjetunionenochförhandlaframett
handelsavtal. På oktoberrevolutionens årsdag 
stod han på tribunen på Röda Torget i Moskva 
ochhylladesstortavfolksommarscheradeförbi.
HanresteocksåtillKinaföravtalomsockerköp
ochhandelskrediter.Vietnam,Mongolietoch

Nordkoreaerbjödsigocksåattköpasocker.
Snart efter återkomsten till Havanna lämnade 

CheRiksbankenochblevindustriministeri
februari1961.DenkontoristhanhadevärvatiLa
Cabaña,Manresa,ochsomfortfarandehängde
medberättadehurdeflyttadeiniettrumidet
nyaIndustridepartementetochattChesa:”Här
skavivaraifemår.Medfemårtillpånacken
kanvifortfarandestartaenbefrielserörelse.”Och
han berättade för Manresa om det avtal han slutit 
medFidelCastroiMexikonärhananslötsig
kubanerna:AtthannärhangjortsittförKubas
befrielse skulle vara fri att fortsätta kampen för 
helaLatinamerika.Detblevbarafyraår.

Som industriminister skulle Che försöka 
byggauppenkubanskindustridelsmeddesmå
verkstäderochindustriersomnationaliserats,
delsmeddenyaindustriersomköptesfrån
Sovjetunionen. Han var angelägen att engagera 
arbetarnaiindustriernasskötsel,ochattfådematt
gealltförattbyggaettnyttsolidarisktsamhälle.
Han tog initiativet till de frivilliga arbetsinsatserna 
ochföregicksjälvmedgottexempelgenomatt
ägnamångasöndagaråtbyggnadsarbeteeller
jordbruk.Hansparollvar:Likaförallaoch
inga privilegier för någon – utom barnen som 
skullevaradeendaprivilegieradepåKuba.Han
vissteattallasinsatserbehövdesförattinteUSA

Che som chef för Riks-
banken 1960 med det nya 
Kubas första egna sedlar.
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skulleåtertamaktenpåKuba.Undervåren1961
genomförde CIA ett invasionsförsök i Grisbukten, 
mendetblevetttotaltfiaskojustförattalla
kubanerställdeuppförattförsvaralandetoch
revolutionen. 

Iaugusti1961företräddeCheGuevaraKubapå
enOASkonferensiPuntadelEste,Uruguay.USA
arbetadeförattOAS,AmerikanskaStaternas
Organisation,skulleuteslutaKubaochansluta
sigtillUSA:sblockad.Sombelöningskulle
länderna få lite pengar från den Framstegsallians 
somKennedylanseradesommotgiftmotde
befrielsesträvandensomfåttnyluftunder
vingarnaavKubasbefrielse.NärChekomtill
Montevideo kantades gatorna av tiotusentals uru
guayaresomhylladehonomochdenkubanska
revo lutionen: Cuba Sí, Yanqui No. Sedan höll han 
ettavsinaberömdataldärhanangrepUSA:s
utplundring av Latin amerika liksom de rika 
härskarklassernasomlätsigköpasavUSA.De
flestalatinamerikanskaregeringarnaföljdeUSA:s
påbud,menettparpresidentertogemotCheoch
kritiseradeUSA.Bådastörtadesavmilitärkupper
entiddärefter.DetvarBrasiliensochArgentinas
ledare. 

SomindustriministerpåKubakämpadeChe
motbyråkrati,förkvalitetocheffektiviteti
produktionen.1962komhanmedideFörenade
RevolutionäraOrganisationernasekonomiskaråd
ochdärinleddehanenstordiskussionomvilket
ekonomisktstyrsystemsomskulleanvändaspå
Kuba.Cheförordadenågotsomkalladesför
budgetfinansieringssystemetsominnebaren
centraliseradstatligbudgetförallaföretagoch
institutioner,medanandraförordadedetsystem
sområddeiSovjet–detekonomiskakalkyl
systemet–därvarjeföretagskullefungerasomen
självständigekonomiskenhetochdärvärdelagen
skulle råda. Che menade att det innebar att man 
försöktebyggasocialismenmedkapitalistiska
metoderochattdetvardömtattmisslyckas.
Ihansidélågocksåattmanskulledrivapå
arbetsinsatserna med s.k. moraliska drivkrafter 
ochintemedmateriellabelöningar,föratt
skapaennymänniskasomvaroegennyttigoch
solidarisk.Debattenpågickiettparårutanatt
någonuppfattningavgickmedsegern.

Underhösten1962fördeCheockså
diskussioner bland annat med Masetti på Prensa 
Latina om sin hjärtefråga, Latinamerikas befrielse. 

Det fanns frön till gerillarörelser på många håll 
och1963gavsigMasettihemtillArgentinaför
attdärstartaengerilla.Cheskickadeocksåen
av sina förtrogna till Bolivia för att undersöka 
förutsättningarnaochvåren1964sändehandit
Tamara Burke, som han träffat i DDR under sin 
förstautlandsresa.Hanhadeocksåkontaktermed
gerillan i Peru. 

UndertidenfortsatteChesittjobbsomminister
ochsomföreträdareförKubautomlands.Han
talade mot den rika världens utplundring av de 
fattiga länderna på en FNkonferens i Genève om 
HandelochUtveckling.Islutetav1964angrep
han inför FN:s Generalförsamling i New York 
USA:sengagemangiKongopåkuppmakaren
Tshombes sida. Från New York reste han till 
AlgerietochruntiAfrikatillKongoBrazzaville.
HanträffadeAgostinhoNetoochförsäkrade
den angolanska befrielserörelsen MPLA om 
Kubasstöd.HanträffadeocksåNkrumaiGhana
ochrestesedantillKinaförattförsökamedla
ikonfliktenmellanKinaochSovjetunionen.
ÅteriAfrikaträffadehanNyerereiTanzania
ochföreträdarefördenkongolesiskabefrielse
rörelsen i Lumumbas efterföljd. Bland dem fanns 
KabilasombadomKubasstödförträningav
gerillasoldater,ochompengar.

Sitt sista stora internationella framträdande 
gjorde Che Guevara i Algeriet i slutet av februari 
1965påettekonomisktseminariumanordnat
av den afroasiatiska soli dari tets   rörelsen. Där 
hävdadehanattdesocialistiskaländerna
solidarisktmåstestödjabefrielsekampenochden
ekonomiskauppbyggnadenidefattigaländerna.

OAS-konferensen i Punta del Este, Uruguay 1961 
- Che Guevara möter Salvador Allende (t.v.) som 
1970 skulle väljas till Chiles president.
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HandiskuteradeocksåmycketmedBenBellaom
möjligheternaattstödjabefrielsekampeniKongo.
Han talade även med Nasser om detta, men Nasser 
avrådde. 

SedanåtervändehantillKuba.Under
tiden hade hans planer på en gerillarörelse i 
Latinamerika raserats. Masettis grupp i Argentina 
hade krossats. Men Che ville absolut ta upp den 
väpnadekampenmotUSAimperialismensom
hansågspridaeländeochdödöveralltitredje
världen,inteminstiVietnam.FidelCastro
avrådde honom absolut från att försöka starta 
något i Latinamerika innan förutsätt ningarna 
var mogna, men föreslog att Che själv skulle 
tasiganstödettilllumumbisternaiKongo.I
börjanavapril1965avresteChe,förkläddtill
oigenkännlighet,tillDarEsSalaammedtvå
kamrater. 

FrånDarEsSalaamtogsigCheochytterligare
några tiotal kubanska gerillaveteraner över 
TanganyikasjöntillKongoförattverkasom
rådgivareåtgerillastyrkorna.Därifrånskrev
CheocksåsinberömdauppsatsSocialismen och 
människan på Kuba som är en sammanfattning av 
hans ideo logi. 

Så småningom blev de ända upp till hundra 
kubaneriKongosurskog,mendekongolesiska
befrielseledarnaföredrogattstannaiDarEs
Salaam. De var splittrade sins emellan, deras 
styrkoriKongovardåligtorganiseradeoch
motiverade.TrotsattCheochhanskubanergav
alltunderöversexmånaderiurskogen,bådesom
rådgivareochdirektistridmotTshombesoch
CIA:sstyrkorochlegosoldaterfrånSydafrikaoch
Rhodesia, så blev det rena katastrofen. 

Undertidenspredsallamöjligaochomöjliga
ryktenomCheGuevaravarsfrånvarofrånden
kubanskascenenväckteuppmärksamhet.CIA
hävdade att Fidel hade mördat Che för att han 
varprokinesisk,ochienandraversionföratt
han var prosovjetisk. Andra sa att han var på 
sinnessjukhusiMexiko,ellerpåKuba,osv.
Newsweek hävdade att han hade tagit livet av sig. I 
oktoberblevryktesspridningenförvildsintochför
skadligförKubaförattdetskullefåfortsättaoch
Fidel läste upp Ches avskedsbrev. Men CIA fort
sattesinapåståendenochfickdemspriddaialla
mass media i västvärlden. 

Den20november1965varChetillbakai
DarEsSalaameftermisslyckandetiKongo.

Vadskullehangöranu?Fidelbadhonomatt
återvändatillKuba,menChevarheltinriktad
på befrielsekampen. Från sin hemliga uppe hålls
ortiTanzaniaskrevChesittberömdabudskap
tillTricontinental:Vietnam får inte lämnas 
ensamt, som manade till väpnad kamp mot 
USAimperialismen.Sedanrestehanunderfalsk
identitet till Prag med två av sina kubanska led
sagare.Inteensdentjeckiskasäkerhetstjänsten
fickvetavemhanvar,fördåskulleCIA
säkertocksåfånysomdet.IPragbörjade
förberedelsernaförgerillaniBolivia.Kubavisste
vadhanhöllpåmedochFidelövertaladehonom
att slutföra förberedelserna därifrån. Så i slutet av 
sommaren1966återkomCheförkläddtillKuba
ochbosattesigpåengårdibergstrakternaiPinar
delRío.Därintensifieradesförberedelsernaochde
kubanersomvilleföljaCheanslötsigochbörjade
träna sig inför uppdraget. Allt skedde i största 
hemlighet,ochutomdenärmastinvigdavisste
befolkningen ingenting.

KontakternamedBoliviaskommunistparti
via general sekreteraren Monje hade till en början 
verkat lovande, men allteftersom planerna på att 
etablera en gerillarörelse där blev konkretare blev 
Monjemeroklarochundvikande.Chehöllockså
kontakt med vänsterorganisationer i Argentina 
ochPeru,somvarintresseradeavattdeltaiden
kontinentala kampen. 

IseptemberhadeChevaltområdeiBoliviaoch
enavdebolivianskamedarbetarna,CocoPeredo
hademedpengarsomtillhandahöllsavKubaköpt
engårdiÑancahuazúivästraBolivia,inärheten
avPeru,ChileochArgentina.Denskulletjäna
somtäckmantelförkontakternamellangerillan
ochstödtruppernaiLaPaz.

IslutetavoktoberlämnadeCheKubaförklädd
tilluruguayansksociologmedtäcknamnetAdolfo
Mena.Den5novemberkomhantillÑancahuazú
ochsedananslötsigdeandraallteftersom.De
sistakubanernaanländeden19december,och
blanddemvarfyramedlemmaridetkubanska
kommunistpartietscentralkommittéochtvå
viceministrarsomlämnatalltfamilj,jobb,hus
ochhemförattföljaChe.Ikärntruppeningick
ocksåelvabolivianersamtnågraargentinareoch
peruaner.

Den31decemberkomMonjetilllägretoch
krävdeattutsestillpolitiskochmilitärledare
för gerillan, eftersom den befann sig i Bolivia. 
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argentinaren Ciro Bustos, som följt gerillan un
derentid,ochdetorteradessvårt.Genomdem
bekräft ades Ches närvaro. 

Gerillanklaradesigbramilitärtmenfickallt
svåraremedförsörjningen,ochstrapatsernablev
allthårdareutanvattenochmat.Ijuligickarmén
tillstoroffensiv.IaugustiskickadeCIAinenstor
expeditionmedblandandraexilkubanenFelix
RodríguezmederfarenhetfrånVietnam.Ches
gerilla splittrades i två grupper som förlor ade 
kontakten med varandra medan förföljarna kom 
allt närmare. Den 8 oktober hamnade de i bakhåll 
ochChetillfångatogssåradiettben.Hanfördes
tillbynLaHiguera.Den9oktoberkomFelix
RodríguezditochlätsigfotograferasmedChe
fortfarande i livet. Samma dag sköts Che till döds 
på order av presidenten Barrientos. 

Sammanfattningochöversättning:EvaBjörklund

Che Guevara drev linjen om frivilligt arbete, 
och han föregick själv som gott exempel.

Detleddetillenbrytningmeddetbolivianska
kommunistpartiet.Detblevocksåbörjan
tillsvårigheternaförgerillanattfåstödoch
försörjning från grupper i städerna även om 
många, framför allt från partiets ungdomsförbund 
ställde upp trots partiets avståndstagande.

I slutet av januari gav sig gerillan iväg från 
lägretförattundersökaterrängenochetablera
basläger.Imittenavmarsupptäcktesdenav
arménsomocksåfickdeförstainformationerna
om Ches närvaro. Presidenten Barrientos kallade 
inCIAochgerillaexperterfrånVietnam.Den
förstaaprilkomdeförstaavenlångradUSA
plantillSantaCruz.GeneralOvandokontaktade
kollegornaiArgentinaochBrasilienför
samarbete. 

Gerillanladeisigbakhållochgicksegrande
ur en rad strider med armén, vars närvaro i 
området blev allt massiv are. I april tillfångatogs 
denfranskejournalistenRegisDebrayoch


